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Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa CD 
potrivit art.75 
din Constituţie

Data sesizării 
comisiei

Scopul 
sesizării

Termen de 
soluţionare Observaţii

0 1 2 3 4 5 6 7
1 PLx 589/2020 Proiect de Lege privind protecţia şi 

promovarea drepturilor familiilor numeroase
Cameră 

decizională
30.09.2020 Aviz pentru 

Com. Muncă 
Com. Sănătate

7.10.2020

2 PLx 87/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.208/2020 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece

Cameră 
decizională

8.02.2021 Aviz pentru 
Com. Muncă

18.02.2021

3 PLx 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.225/2020 privind 
modificarea unor acte normative şi stabilirea 
unor măsuri în domeniul agriculturii

Cameră 
decizională

10.02.2021 Aviz pentru 
Com. 

Agricultură

22.02.2021

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului
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4 PLx 106/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.1/2021 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea 
unor măsuri necesare pentru înfiinţarea 
Punctului Naţional de Acces, conform 
regulamentelor delegate de completare a 
Directivei 2010/40/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea 
sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier şi pentru 
interfeţele cu alte moduri de transport

Cameră 
decizională

17.02.2021 Aviz pentru 26.02.2021

5 PLx 414/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri 
din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor 
- Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 
precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a 
acestora din domeniul privat al Statului şi 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva, în proprietatea privată a 
Municipiului Slatina şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Slatina

Cameră 
decizională

17.02.2021 Raport 9.03.2021

6 PLx 12/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.172/2020 pentru 
modificarea unor acte normative, aprobarea 
unor măsuri privind proiectele de mediu cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi pentru reglementarea serviciului 
public inteligent alternativ pentru procesarea 
apelor uzate urbane

Cameră 
decizională

1.02.2021 Raport 23.02.2021
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7 PLx 103/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.217/2020 pentru 
modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 
nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare 
pentru situaţii de urgenţă

Cameră 
decizională

17.02.2021 Raport 9.03.2021

8 PLx 107/2021 Proiect de Lege privind aderarea 
Secretariatului General al Guvernului la 
Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de 
Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Secretariatului General al 
Guvernului, precum şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte

Cameră 
decizională

17.02.2021 Raport 9.03.2021

PREŞEDINTE
Simona Bucura-Oprescu
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